DIÁRIO OFICIAL DO

SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2018
ANO XXXI | N º 7.050

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO N° 02/2018 - SUB JUDICE
CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 01/2011 - SMS
O Secretário Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador INFORMA os nomes dos
candidatos desclassificados sub judice no Concurso Público - Edital nº 01/2011, para os cargos
abaixo relacionados, por terem sido considerados inaptos nos exames pré-admissionais/Avaliação
Psicológica.
CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - MÉDICO VETERINÁRIO - SMS / - / 20H
NOME

DOCUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO

ANA CLAUDIA SANTOS RAPOSO

0974475017

000667945.2016.8.05.0000

20

15

Estrutura Física e VI - Inventários de Bens, conforme definido neste Edital e seus demais Anexos. As
propostas deverão ser apresentadas até as 16h do dia 21 de fevereiro de 2018.
O processo administrativo nº. 1130/2018 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 ou 3202-1146 e-mail: sesup.sms3@gmail.
com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 16 de Fevereiro de 2018.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL
URBANISMO - SEDUR

DE

DESENVOLVIMENTO

E

INTIMAÇÃO
CARGO: PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - SMS / - /
30H
NOME
ROSANA MARCIA SANTOS
SILVA

DOCUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO

03788849-80

001948986.2015.8.05.0000

30

CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SMS / PSF / 40H
NOME
ANA RITA DA CONCEICAO
FERNANDES SOARES

DOCUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO

0510573878

000254135.2016.8.05.0000

549

O Setor de Cobrança - SECOB, da Secretária Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR,
tendo em vista que os autuados abaixo relacionados não foram localizados, quando da execução das
operações fiscais.
Resolve Intimar, nos termos do Art. 249, inciso III, do Código da Polícia Administrativa do Município,
para tomar conhecimento do teor do AUTO DE INFRAÇÃO:
A.I. 605701/2018
AUTUADO: Carlos Cerqueira Pinto
DESCRIÇÃO DO FATO: Autuado por não atender no prazo estabelecido pela Sedur/PMS através na
notificação nº 2610030753 para efetuar a demolição do muro cercado irregularmente no prazo de
48 horas.
DISPOSITIVO INFRINGIDO: Art.237º da Lei Municipal nº 5.503/1999.
PRAZO DEFESA: 10 dias, a contar da data desta publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO, 16 de Fevereiro de 2018.

CARGO: TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
/ - / 40H
NOME
MILENA DOS SANTOS REIS

DOCUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO

0796994307

0000580-59.2016.8.05.0000

86

Gabinete do Secretário da Secretaria Municipal de Gestão, em 06 de fevereiro de 2018.
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 034/2018, Seleção e contratação de entidade de direito privado
sem fins lucrativos, qualificada ou em processo de qualificação como Organização Social, na área
da Saúde, por Decreto do Prefeito Municipal do Salvador, segundo estabelecido na Lei Municipal nº
8631/2014 e de acordo com o Decreto Municipal nº 28232/2016, para realização do Planejamento,
da Gestão, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde de urgência e emergência
da UPA VALE DOS BARRIS, e seus bens patrimoniais na forma estabelecida neste Edital e seus
Anexos, situada na Av. Centenário s/nº - Vale dos Barris, Salvador/BA em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à população, conforme princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde - SUS, devendo para tal a unidade ser transferida em concessão para a Organização
Social com estrutura física completa guarnecida de acervo de equipamentos e mobiliário, bem como
demais bens necessários para cumprimento do objeto, de acordo com o que constam nos Anexos V Estrutura Física e VI - Inventários de Bens, conforme definido neste Edital e seus demais Anexos. As
propostas deverão ser apresentadas até as 16h do dia 21 de fevereiro de 2018.
O processo administrativo nº. 1356/2018 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 ou 3202-1146 e-mail: sesup.sms3@gmail.
com, onde os interessados poderão solicitar maiores informações.
Salvador, 16 de Fevereiro de 2018.
STELA GLEIDE OLIVEIRA SANTANA
Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada
COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 035/2018, Seleção e contratação de entidade de direito privado sem fins
lucrativos, qualificada ou em processo de qualificação como Organização Social, na área da Saúde,
por Decreto do Prefeito Municipal do Salvador, segundo estabelecido na Lei Municipal nº 8631/2014
e de acordo com o Decreto Municipal nº 28232/2016, para realização do Planejamento, da Gestão,
Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde de urgência e emergência do CENTRO
DE URGÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO SANTIAGO IMBASSAHY e ambulatório de referência, e seus bens
patrimoniais na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos, situada na Rua Marquês de Maricá,
s/n - Pau Miúdo, próximo ao Largo do Tamarineiro, Salvador/BA, em regime de 24 horas/dia, que
assegure assistência universal e gratuita à população, conforme princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde - SUS, devendo para tal a unidade ser transferida em concessão para a Organização
Social com estrutura física completa guarnecida de acervo de equipamentos e mobiliário, bem como
demais bens necessários para cumprimento do objeto, de acordo com o que constam nos Anexos V -

SÉRGIO GUANABARA
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT
Fundação Gregório de Mattos - FGM
EDITAL 001/2018
PRÊMIO SAMBA JUNINO
A Fundação Gregório de Mattos - FGM, entidade com personalidade jurídica de direito público,
integrante da Administração Indireta do Município do Salvador, vinculada à Secretaria de Turismo
e Cultura - SECULT, visando à salvaguarda do Samba Junino, torna público o presente Edital de
premiação de pessoas físicas (representantes de coletivos, federações e grupos de Samba Junino
não formalizados), Micro Empreendedores Individuais (MEI), certificados para atividades do campo
da Cultura e instituições de Direito Privado, sem fins lucrativos e com finalidade cultural declarada
em Estatuto Social, que desenvolvam iniciativas, projetos e ações no segmento do Samba Junino, nos
termos do Artigo 216 da Constituição Federal, Decreto nº. 5.753/2006, Lei Municipal nº 8.550/2014,
Decreto n° 27.179/2016, Decreto n° 29.489/2018, Lei Municipal nº 8.551/2014, Lei Federal nº
8.666/93, Lei Municipal nº 4.484/92, Lei Complementar Federal nº 101/00 e demais legislações
pertinentes, observadas, ainda, as condições e exigências estabelecidas neste Edital.
1. OBJETO
1.1 A premiação de que trata o presente Edital destina-se a propostas voltadas à salvaguarda do
Samba Junino, consoante às diretrizes de política cultural do município e ao Registro Especial do
Samba Junino como Patrimônio Cultural de Salvador.
2. DAS PROPOSTAS
2.1 As propostas deverão contemplar iniciativas que visem ao fortalecimento, à manutenção
e dinamização do Samba Junino no município de Salvador, além das suas formas de produção e
reprodução, através da realização de ensaios, festivais, concursos, apresentações, “arrastões”, entre
outras, no período junino.
2.2 Serão priorizadas as propostas oriundas de grupos, federações, entidades e coletivos de Samba
Junino, a serem realizadas nos bairros onde tradicionalmente acontece a expressão cultural, em
conformidade com o Decreto n° 29.489/2018, salvo insuficiência de demanda e/ou inadequação aos
critérios de avaliação e seleção estabelecidos neste Edital.
2.3 As propostas deverão ter execução, desde sua pré-produção, prevista para o período
compreendido entre 01 de junho de 2018 até 31 de julho de 2018.
2.4 Não serão aceitas propostas que incluam aquisição de bens imóveis, de material permanente,
obras de restauração e reforma de espaço físico, com recursos advindos da premiação prevista neste
edital.
2.5 Não serão aceitas propostas de servidores municipais e membros de órgãos colegiados
vinculados à Administração Municipal, seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, conforme Decreto Municipal 23.781/2013.
2.6 As propostas deverão apresentar a descrição de todas as etapas de execução, incluindo dias,
horários e locais de realização, além do termo de anuência de espaços, convidados, entre outros,
quando couber.
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS, PREMIAÇÃO E RETENÇÕES

